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BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU 
KARARI 

 
Karar Tarihi : 22.12.2021 
Karar No : 2021/İK-SYD/397 
 
Gündem Konusu : İdari Yaptırım (Frekans Kullanım İhlali (OKTH Ltd. Şti. – 

SETRA Haberleşme – ASELNET Haberleşme)) 
 
KARAR : Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığının hazırladığı 
takrir ve ekleri incelenmiştir. 
 
5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrası, 6’ncı maddesinin 
birinci fıkrasının (l), (s) ve (y) bentleri, 12’nci maddesinin birinci fıkrası ve 37’nci maddesinin birinci 
fıkrasına, Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 5’inci maddesinin 
dördüncü fıkrası ile 13’üncü, 18’inci ve 25’inci maddelerine, Elektronik Haberleşme Hizmet, Şebeke 
ve Altyapılarının Tanım, Kapsam ve Süreleri Düzenlemesi’nin “2.2 Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti” 
başlıklı bölümüne, Spektrum Yönetimi Yönetmeliği’nin 7’nci maddesinin birinci, beşinci ve sekizinci 
fıkralarına, Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesine, Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin 8’inci, 33’üncü, 41’inci, 43’üncü ile 
44’üncü maddelerine ve ilgili diğer mevzuata istinaden; 
 
1. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin “Genel ilkeler” başlıklı 5’inci 

maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan; “(4) İşletmeci, yetkilendirildiği kapsamda elektronik 
haberleşme hizmeti sunabilir ve/veya elektronik haberleşme şebekesi veya altyapısı kurup 
işletebilir.” hükmü, aynı Yönetmeliğin “Kullanım hakkının verilmesi” başlıklı 13’üncü maddesinin 
birinci fıkrasında yer alan; “(1) … Kendisine kullanım hakkı kapsamında yetki belgesi düzenlenen 
işletmeci kullanım hakkı yetki belgesi tarihi itibariyle Kurumun resmi internet sitesinde yayımlanan 
‘Elektronik Haberleşme Hizmet, Şebeke ve Altyapılarının Tanım, Kapsam ve Sürelerindeki Sayısı 
Sınırlandırılmamış Kullanım Hakkı Kapsamında Sunulan Kaynak Tahsisi İçeren Hizmetler’ 
bölümünde yer alan hükümler çerçevesinde ilgili hizmetin sunumuna başlayabilir.” hükmü ile 
Elektronik Haberleşme Hizmet, Şebeke ve Altyapılarının Tanım, Kapsam ve Süreleri 
Düzenlemesi’nin “Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti” başlıklı 2.2’inci bölümünde yer alan; “Ortak 
Kullanımlı Telsiz Hizmeti, analog ve/veya sayısal teknolojiler kullanılarak aynı sistem içerisinde bir 
veya birden fazla kapalı kullanıcı grubunu barındıran, en az bir merkez telsiz veya aktarıcı (role) 
ve yeteri kadar abone telsiz cihazından oluşan, tek ve/veya çift yönlü olarak ses, veri ve optimize 
paket veri, mesaj, çağrı, görüntü vb. hizmetlerin abonelere sunulmasını içeren, hücresel ve/veya 
hücresel olmayan, yerel ve/veya bölgesel bazda sunulabilen elektronik haberleşme hizmetini ve 
ilgili altyapının kurulup işletilmesini kapsar. İşletmeciye, hizmet sunumuna ilişkin tek bir yetki 
belgesi düzenlenir.” hükmü ve Spektrum Yönetimi Yönetmeliği’nin “Frekans tahsisi” başlıklı 7’nci 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan; “(1) Telsiz cihaz veya sistemi kurmak ve işletmek isteyenler 
Kuruma frekans tahsis işlemlerini yaptırmak zorundadır.” hükmüne aykırı olarak; 

 
a. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 1., 2. ve 3. Etap Hafif Raylı Sistemlerinde hizmet 

vermek üzere UHF bandında sekiz (8) adet trunk role frekansının kullanım hakkı 
almaksızın Ocak - Temmuz 2020 tarihleri arasında izinsiz kullanılması suretiyle 
gerçekleşen frekans ihlali nedeniyle OKTH Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmetleri Ltd. Şti 
hakkında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin “Frekans 
kullanımına ilişkin ihlaller” başlıklı 8’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan; “(1) Aşağıda 
belirtilen hallerde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının aşağıda belirtilen 
oranına kadar idari para cezası uygulanır: a) İşletmecinin kendisine tahsisli frekanslar dışında 
frekans kullanması halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde ikisine 
(%2) kadar idari para cezası uygulanır. …” hükmü, aynı Yönetmeliğin “İçtima” başlıklı 41’inci 
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; “(2) Aynı ihlalin birden fazla işlenmesi halinde her bir ihlale 
ilişkin olarak ayrı ayrı idari para cezası verilir. …” hükmü, işletmeciye aynı yükümlülüğün ihlaline 
yönelik 12.04.2018 tarih ve 2018/İK-SYD/108 sayılı ile 03.03.2020 tarih ve 2020/İK-SYD/058 
sayılı Kurul Kararlarıyla idari para cezası uygulandığı dikkate alınarak aynı Yönetmeliğin 
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“Tekerrür” başlıklı 43’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan; ”(1) İdari para cezası 
uygulanmış bir işletmeci tarafından, üç yıl içinde aynı yükümlülüğün ihlal edilmesi durumunda 
söz konusu ihlal için, 23 üncü, 24 üncü ve 25 inci maddeler saklı kalmak kaydıyla, uygulanacak 
idari para cezası işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar 
arttırılabilir.” hükmü ve aynı Yönetmeliğin ”Yaptırım ölçütleri” başlıklı 44’üncü maddesinde yer 
alan ölçütler çerçevesinde; 
(1) Tx 414.8250 MHz / Rx 424.8250 MHz frekansı için 2019 yılı net satış tutarı 

(1.858.466,17₺)’nın yüzde üç (%3)’ü, 
(2) Tx 414.5500 MHz / Rx 424.5500 MHz frekansı için 2019 yılı net satış tutarı 

(1.858.466,17₺)’nın yüzde üç (%3)’ü, 
(3) Tx 414.800 MHz / Rx 424.800 MHz frekansı için 2019 yılı net satış tutarı 

(1.858.466,17₺)’nın yüzde üç (%3)’ü, 
(4) Tx 414.5875 MHz / Rx 424.5875 MHz frekansı için 2019 yılı net satış tutarı 

(1.858.466,17₺)’nın yüzde üç (%3)’ü, 
(5) Tx 414.2875 MHz / Rx 424.2875 MHz frekansı için 2019 yılı net satış tutarı 

(1.858.466,17₺)’nın yüzde üç (%3)’ü, 
(6) Tx 414.2625 MHz / Rx 424.2625 MHz frekansı için 2019 yılı net satış tutarı 

(1.858.466,17₺)’nın yüzde üç (%3)’ü, 
(7) Tx 414.0125 MHz / Rx 424.0125 MHz frekansı için 2019 yılı net satış tutarı 

(1.858.466,17₺)’nın yüzde üç (%3)’ü, 
(8) Tx 414.0375 MHz / Rx 424.0375 MHz frekansı için 2019 yılı net satış tutarı 

(1.858.466,17₺)’nın yüzde üç (%3)’ü 
oranında idari para cezası uygulanması, 

 
b. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 1., 2. ve 3. Etap Hafif Raylı Sistemlerinde 

kendisine tahsisli olmayan 3 role frekansının da kullanım hakkı almaksızın kullanılması 
suretiyle gerçekleşen, 31.12.2019 tarihli abonelik sözleşmesi ile başlayan ve halen devam 
eden frekans ihlali nedeniyle OKTH Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmetleri Ltd. Şti hakkında; 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin “Frekans kullanımına 
ilişkin ihlaller” başlıklı 8’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan; “(1) Aşağıda belirtilen 
hallerde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının aşağıda belirtilen oranına kadar 
idari para cezası uygulanır: a) İşletmecinin kendisine tahsisli frekanslar dışında frekans 
kullanması halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde ikisine (%2) 
kadar idari para cezası uygulanır. …” hükmü, aynı Yönetmeliğin “İçtima” başlıklı 41’inci 
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; “(2) Aynı ihlalin birden fazla işlenmesi halinde her bir ihlale 
ilişkin olarak ayrı ayrı idari para cezası verilir. …” hükmü, işletmeciye aynı yükümlülüğün ihlaline 
yönelik 12.04.2018 tarih ve 2018/İK-SYD/108 sayılı ile 03.03.2020 tarih ve 2020/İK-SYD/058 
sayılı Kurul Kararlarıyla idari para cezası uygulandığı dikkate alınarak aynı Yönetmeliğin 
“Tekerrür” başlıklı 43’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan; ”(1) İdari para cezası 
uygulanmış bir işletmeci tarafından, üç yıl içinde aynı yükümlülüğün ihlal edilmesi durumunda 
söz konusu ihlal için, 23 üncü, 24 üncü ve 25 inci maddeler saklı kalmak kaydıyla, uygulanacak 
idari para cezası işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar 
arttırılabilir.” hükmü ve aynı Yönetmeliğin ”Yaptırım ölçütleri” başlıklı 44’üncü maddesinde yer 
alan ölçütler çerçevesinde; 
(1) Tx: 424.050 MHz / Rx: 414.050 MHz frekansı için 2020 yılı net satış tutarı 

(2.193.978,50₺)’nın yüzde üç (%3)’ü, 
(2) Tx: 424.075 MHz / Rx: 414.075 MHz frekansı için 2020 yılı net satış tutarı 

(2.193.978,50₺)’nın yüzde üç (%3)’ü, 
(3) Tx: 425.600 MHz / Rx: 415.600 MHz frekansı için 2020 yılı net satış tutarı 

(2.193.978,50₺)’nın yüzde üç (%3)’ü 
oranında idari para cezası uygulanması, 

 
c. 03.07.2020 tarihli ve 98966759-151.02.01.02-E.39634 sayılı Kurumumuz yazısı ile sadece 

Antalya Büyükşehir Belediyesi 1., 2. ve 3. Etap Hafif Raylı Sistemlerine hizmet sunmak 
üzere 12.5 kHz band genişliğinde kullanılması uygun görülen frekanslardan 9 adet 
frekansın 25 kHz band genişliğinde kullanılması suretiyle gerçekleşen, Kurumumuz 
Mersin Bölge Müdürlüğünün 27.10.2020 tarihli ve E.66428 sayılı yazısı ekindeki 
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21.10.2020 tarihli tutanakla tespit ettiği frekans ihlali nedeniyle OKTH Ortak Kullanımlı 
Telsiz Hizmetleri Ltd. Şti hakkında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar 
Yönetmeliği’nin “Frekans kullanımına ilişkin ihlaller” başlıklı 8’inci maddesinin birinci fıkrasında 
yer alan; “(1) Aşağıda belirtilen hallerde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının 
aşağıda belirtilen oranına kadar idari para cezası uygulanır: a) İşletmecinin kendisine tahsisli 
frekanslar dışında frekans kullanması halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net 
satışlarının yüzde ikisine (%2) kadar idari para cezası uygulanır. …” hükmü, aynı Yönetmeliğin 
“İçtima” başlıklı 41’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; “(2) Aynı ihlalin birden fazla 
işlenmesi halinde her bir ihlale ilişkin olarak ayrı ayrı idari para cezası verilir. …” hükmü, 
işletmeciye aynı yükümlülüğün ihlaline yönelik 12.04.2018 tarih ve 2018/İK-SYD/108 sayılı ile 
03.03.2020 tarih ve 2020/İK-SYD/058 sayılı Kurul Kararlarıyla idari para cezası uygulandığı 
dikkate alınarak aynı Yönetmeliğin “Tekerrür” başlıklı 43’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer 
alan; ”(1) İdari para cezası uygulanmış bir işletmeci tarafından, üç yıl içinde aynı yükümlülüğün 
ihlal edilmesi durumunda söz konusu ihlal için, 23 üncü, 24 üncü ve 25 inci maddeler saklı 
kalmak kaydıyla, uygulanacak idari para cezası işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net 
satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar arttırılabilir.” hükmü ve aynı Yönetmeliğin ”Yaptırım 
ölçütleri” başlıklı 44’üncü maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde; 
(1) Tx: 425.200 MHz / Rx: 415.200 MHz frekansı için 2019 yılı net satış tutarı 

(1.858.466,17₺)’nın yüzde üç (%3)’ü, 
(2) Tx: 425.175 MHz / Rx: 415.175 MHz frekansı için 2019 yılı net satış tutarı 

(1.858.466,17₺)’nın yüzde üç (%3)’ü, 
(3) Tx: 425.325 MHz / Rx: 415.325 MHz frekansı için 2019 yılı net satış tutarı 

(1.858.466,17₺)’nın yüzde üç (%3)’ü, 
(4) Tx: 425.350 MHz / Rx: 415.350 MHz frekansı için 2019 yılı net satış tutarı 

(1.858.466,17₺)’nın yüzde üç (%3)’ü, 
(5) Tx: 425.250 MHz / Rx: 415.250 MHz frekansı için 2019 yılı net satış tutarı 

(1.858.466,17₺)’nın yüzde üç (%3)’ü, 
(6) Tx: 425.275 MHz / Rx: 415.275 MHz frekansı için 2019 yılı net satış tutarı 

(1.858.466,17₺)’nın yüzde üç (%3)’ü, 
(7) Tx: 425.125 MHz / Rx: 415.125 MHz frekansı için 2019 yılı net satış tutarı 

(1.858.466,17₺)’nın yüzde üç (%3)’ü , 
(8) Tx: 425.150 MHz / Rx: 415.150 MHz frekansı için 2019 yılı net satış tutarı 

(1.858.466,17₺)’nın yüzde üç (%3)’ü, 
(9) Tx: 425.450 MHz / Rx: 415.450 MHz frekansı için 2020 yılı net satış tutarı 

(2.193.978,50₺)’nın yüzde üç (%3)’ü 
oranında idari para cezası uygulanması, 

 
d. İşletmeciye mezkûr yükümlüğün ihlaline yönelik olarak 03.03.2020 tarih ve 2020/İK-

SYD/058 sayılı Kurul Kararıyla uygulanan idari para cezasının yanı sıra işletmecinin aynı 
Kurul Kararı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin 
“Kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmemesi” başlıklı 33’üncü maddesi doğrultusunda 
uyarılmış olduğu da dikkate alınarak; aynı Yönetmeliğin “Kamu hizmetinin gereği gibi 
yürütülmemesi” başlıklı 33’üncü maddesinde yer alan; “(1) İlgili mevzuat gereği kamu hizmetinin 
gereği gibi yürütülmemesi halinde idari para cezasına ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, 
işletmeci önce kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için 
uyarılır. İhlalin devamı ve kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmemesinin ilgili mevzuat 
çerçevesinde ağır kusur oluşturduğunun Kurul tarafından tespiti halinde işletmecinin 
yetkilendirmesi fesh/iptal edilir. …” hükmü ve Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin 
Yetkilendirme Yönetmeliği’nin “İşletmecilerin hak ve yükümlülükleri“ başlıklı 19’uncu 
maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde yer alan; “l) (Değişik:RG-1/5/2021-31471) … 
İşletmecinin herhangi bir mevzuata uymaması sonucu yetkilendirmesinin iptali söz konusu 
olduğunda, mevcut abonelerin mağduriyetlerinin önlenebilmesini teminen Kurum, iptale ilişkin 
işlemin tesis edildiği tarihten itibaren azami üç ay olmak üzere süre verip iptal tarihini öteleyebilir. 
İşletmeci Kurumun abone mağduriyetini gidermek için aldığı tedbirlere uymakla yükümlüdür. …” 
hükmü çerçevesinde; mezkûr ihlallerin ağır kusur oluşturduğu tespit edilerek OKTH Ortak 
Kullanımlı Telsiz Hizmetleri Ltd. Şti.’nin 22.03.2022 tarihi itibariyle mevcut tüm Ortak 
Kullanımlı Telsiz Hizmeti yetkilendirmelerinin iptal/fesih edilmesi,, 
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2. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin “Genel ilkeler” başlıklı 5’inci 

maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan; “(4) İşletmeci, yetkilendirildiği kapsamda elektronik 
haberleşme hizmeti sunabilir ve/veya elektronik haberleşme şebekesi veya altyapısı kurup 
işletebilir.” hükmü, aynı Yönetmeliğin “Kullanım hakkının verilmesi” başlıklı 13’üncü maddesinin 
birinci fıkrasında yer alan; “(1) … Kendisine kullanım hakkı kapsamında yetki belgesi düzenlenen 
işletmeci kullanım hakkı yetki belgesi tarihi itibariyle Kurumun resmi internet sitesinde yayımlanan 
‘Elektronik Haberleşme Hizmet, Şebeke ve Altyapılarının Tanım, Kapsam ve Sürelerindeki Sayısı 
Sınırlandırılmamış Kullanım Hakkı Kapsamında Sunulan Kaynak Tahsisi İçeren Hizmetler’ 
bölümünde yer alan hükümler çerçevesinde ilgili hizmetin sunumuna başlayabilir.” hükmü ile 
Elektronik Haberleşme Hizmet, Şebeke ve Altyapılarının Tanım, Kapsam ve Süreleri 
Düzenlemesi’nin “Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti” başlıklı 2.2’inci bölümünde yer alan; “Ortak 
Kullanımlı Telsiz Hizmeti, analog ve/veya sayısal teknolojiler kullanılarak aynı sistem içerisinde bir 
veya birden fazla kapalı kullanıcı grubunu barındıran, en az bir merkez telsiz veya aktarıcı (role) 
ve yeteri kadar abone telsiz cihazından oluşan, tek ve/veya çift yönlü olarak ses, veri ve optimize 
paket veri, mesaj, çağrı, görüntü vb. hizmetlerin abonelere sunulmasını içeren, hücresel ve/veya 
hücresel olmayan, yerel ve/veya bölgesel bazda sunulabilen elektronik haberleşme hizmetini ve 
ilgili altyapının kurulup işletilmesini kapsar. İşletmeciye, hizmet sunumuna ilişkin tek bir yetki 
belgesi düzenlenir.” hükmü ve Spektrum Yönetimi Yönetmeliği’nin “Frekans tahsisi” başlıklı 7’nci 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan; “(1) Telsiz cihaz veya sistemi kurmak ve işletmek isteyenler 
Kuruma frekans tahsis işlemlerini yaptırmak zorundadır.” hükmüne aykırı olarak, 19.02.2021 – 
19.03.2021 tarihleri arasında, kendisine tahsisli olmayan Tx: 417.3500 MHz / 427.3500 MHz 
role frekansını kullanarak frekans ihlalinde bulunması nedeniyle Setra Haberleşme 
Sistemleri Ticaret A.Ş. hakkında; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar 
Yönetmeliği’nin “Frekans kullanımına ilişkin ihlaller” başlıklı 8’inci maddesinin birinci fıkrasında yer 
alan; “(1) Aşağıda belirtilen hallerde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satış tutarı aşağıda 
belirtilen oranına kadar idari para cezası uygulanır: a) İşletmecinin kendisine tahsisli frekanslar 
dışında frekans kullanması halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satış tutarı yüzde 
ikisine (%2) kadar idari para cezası uygulanır. …” hükmü ve aynı Yönetmeliğin "Yaptırım ölçütleri" 
başlıklı 44’üncü maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde; 2020 yılı net satış tutarı 
(615.434,23₺)’nın yüzde iki (%2)’si oranında idari para cezası uygulanması, 

 
3. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin “Genel ilkeler” başlıklı 5’inci 

maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan; “(4) İşletmeci, yetkilendirildiği kapsamda elektronik 
haberleşme hizmeti sunabilir ve/veya elektronik haberleşme şebekesi veya altyapısı kurup 
işletebilir.” hükmü, aynı Yönetmeliğin “Kullanım hakkının verilmesi” başlıklı 13’üncü maddesinin 
birinci fıkrasında yer alan; “(1) … Kendisine kullanım hakkı kapsamında yetki belgesi düzenlenen 
işletmeci kullanım hakkı yetki belgesi tarihi itibariyle Kurumun resmi internet sitesinde yayımlanan 
‘Elektronik Haberleşme Hizmet, Şebeke ve Altyapılarının Tanım, Kapsam ve Sürelerindeki Sayısı 
Sınırlandırılmamış Kullanım Hakkı Kapsamında Sunulan Kaynak Tahsisi İçeren Hizmetler’ 
bölümünde yer alan hükümler çerçevesinde ilgili hizmetin sunumuna başlayabilir.” hükmü ile 
Elektronik Haberleşme Hizmet, Şebeke ve Altyapılarının Tanım, Kapsam ve Süreleri 
Düzenlemesi’nin “Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti” başlıklı 2.2’inci bölümünde yer alan; “Ortak 
Kullanımlı Telsiz Hizmeti, analog ve/veya sayısal teknolojiler kullanılarak aynı sistem içerisinde bir 
veya birden fazla kapalı kullanıcı grubunu barındıran, en az bir merkez telsiz veya aktarıcı (role) 
ve yeteri kadar abone telsiz cihazından oluşan, tek ve/veya çift yönlü olarak ses, veri ve optimize 
paket veri, mesaj, çağrı, görüntü vb. hizmetlerin abonelere sunulmasını içeren, hücresel ve/veya 
hücresel olmayan, yerel ve/veya bölgesel bazda sunulabilen elektronik haberleşme hizmetini ve 
ilgili altyapının kurulup işletilmesini kapsar. İşletmeciye, hizmet sunumuna ilişkin tek bir yetki 
belgesi düzenlenir. … 2. İşletmeci kendisine Kurum tarafından tahsis edilmiş frekans kanallarını, 
frekansın kullanım hakkının verildiği alanda tekrarlayabilir, tekrarlayarak kullandığı frekans 
kanallarının kullanımını sonlandırabilir ve/veya röle yer değişikliği yapabilir. Ancak, işletmeci 
frekans tekrarına ilişkin röle altyapısının kurulması/kaldırılması, tekrarlayarak kullanacağı simpleks 
frekansın kullanılmaya başlanması/kullanımının sonlandırılması ve/veya röle yer değişikliğinin 
yapılmasını müteakip, ilgili OKTH Bildirim Formlarıyla yaptığı bildirimler kapsamında takip eden 
ayın son iş gününe kadar Kuruma bildirmekle yükümlüdür. İşletmeci, frekans tekrarı veya röle yer 
değişikliklerinde, Kurumun gerekli görmesi halinde röle yeri ve teknik özelliklerinde isteyeceği 
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değişikliklere uymakla yükümlüdür. Frekans kullanım hakkı verilen alanda frekans tekrarı 
yapılması halinde bu tekrarlamadan dolayı ayrıca kullanım hakkı ücreti alınmaz." hükmü ve 
Spektrum Yönetimi Yönetmeliği’nin “Frekans tahsisi” başlıklı 7’nci maddesinin birinci fıkrasında yer 
alan; “(1) Telsiz cihaz veya sistemi kurmak ve işletmek isteyenler Kuruma frekans tahsis işlemlerini 
yaptırmak zorundadır.” hükmüne aykırı olarak Tx:440.8625 MHz / Rx:445.8625 MHz için role 
frekans tekrarı bildirimini yapmaması suretiyle gerçekleşen frekans ihlali nedeniyle Aselnet 
Haberleşme Sistemleri İşletmeciliği ve Tic. Ltd. Şti. hakkında; Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin "Frekans kullanımına ilişkin ihlaller" başlıklı 8’inci 
maddesinde yer alan; “(2) İşletmecinin birinci fıkrada sayılan fiiller dışında frekans kullanımına 
ilişkin ilgili mevzuatı ihlal etmesi halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının 
yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır.” hükmü ve aynı Yönetmeliğin “Yaptırım 
ölçütleri” başlıklı 44’üncü maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde; 2020 yılı net satış tutarı 
(4.587.543,26₺)’nın on binde yirmi beş (% 0,25 )’i oranında idari para cezası uygulanması 

 
hususlarına karar verilmiştir. 
     


